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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – perkančioji organizacija) perka dyzelinį 

kurą (žymėtą) skirtą naudoti žemės ūkyje”. 

2. žemės ūkio paskirties transporto priemonėms (toliau – Prekės), numatytą šių 

supaprastinto atviro konkurso sąlygų (toliau – konkurso sąlygos) II skyriuje „Pirkimo objektas“.  

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 

2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis 

ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis Aleksandro 

Stulginskio universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (2014-01-22, Nr. 20-PA§1) 

(toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau –

Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis 

konkurso sąlygomis.  

4. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir  Taisyklėse. 

5. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant 

sprendimus dėl konkurso sąlygų vadovaujamasi racionalumo principu. 

7. Perkančioji organizacija yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. 

8. Visos pirkimo sąlygos nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro: 

7.1. skelbimas apie pirkimą; 

7.2. konkurso sąlygos (kartu su priedais); 

7.3. pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų 

klausimus (jeigu bus); 

7.4. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija. 

9. Dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų 

visuma: 

8.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą;  

8.2. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);  

8.3. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti 

tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą elektroniniu parašu patvirtina ne 

įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); 

8.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

10. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas 

perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie 

pirkimo).  

11. Perkančioji organizacija nustato tokius terminus: 
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 DATA (JEI REIKIA, 

LAIKAS) / DIENŲ 

SKAIČIUS 

PASTABOS 

10.1. Prašymo paaiškinti pirkimo 

dokumentus pateikimo perkančiajai 

organizacijai terminas 

Ne vėliau kaip prieš 4 darbo 

dienas iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos 

- 

10.2. Terminas, iki kurio perkančioji 

organizacija turi išsiųsti pirkimo 

dokumentų paaiškinimus ir 

patikslinimus 

1 darbo diena iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos 

Visi paaiškinimai, patikslinimai 

skelbiami CVP IS ir išsiunčiami 

CVP IS susirašinėjimo 

priemonėmis.   

10.3. Pasiūlymų pateikimo terminas 2014 m.  kovo 3 d. 13.00 

val. 

Perkančioji organizacija turi teisę 

pratęsti pasiūlymų pateikimo 

terminą, apie tai paskelbdama 

Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka CVP IS bei 

išsiųsdama pranešimą CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis.   

10.4. Susipažinimo su pasiūlymais 

posėdis 

 

 

 

 

2014 m. kovo 3 d. 13.00 val. Perkančioji organizacija, pratęsusi 

pasiūlymų pateikimo terminą, 

atitinkamai nukelia ir 

susipažinimo su pasiūlymais 

posėdžio dieną ir laiką, apie tai 

paskelbdama Viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta tvarka CVP IS  

ir išsiųsdama pranešimą CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis.   

10.5. Pasiūlymo galiojimo terminas Ne trumpiau kaip 90 d. nuo 

pasiūlymų pateikimo termino 

 

Kol nesibaigė pasiūlymų 

galiojimo laikas, perkančioji 

organizacija turi teisę prašyti, kad 

dalyviai pratęstų jų galiojimą iki 

konkrečiai nurodyto laiko. 

Dalyvis  gali atmesti tokį 

prašymą.  

10.6. Terminas, per kurį perkančioji 

organizacija privalo informuoti 

dalyvius apie kvalifikacijos 

patikrinimo rezultatus 

Ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo sprendimo 

priėmimo dienos 

- 

10.7. Terminas, per kurį perkančioji 

organizacija privalo informuoti 

kiekvieną suinteresuotą dalyvį apie 

priimtą sprendimą sudaryti sutartį 

Ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo sprendimo 

priėmimo dienos 

– 

10.8. Terminas, per kurį perkančioji 

organizacija, dalyviui raštu paprašius, 

privalo jam nurodyti Viešųjų pirkimų 

įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje 

nustatytą informaciją 

Ne vėliau kaip per 15 dienų 

nuo dalyvio raštu pateikto 

prašymo gavimo dienos 

– 

10.9. Pretenzijos perkančiajai 

organizacijai pateikimo terminas 

Ne vėliau kaip per 15 dienų 

nuo perkančiosios 

organizacijos pranešimo 

raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo 

tiekėjams dienos arba  

5 dienas nuo paskelbimo apie 

perkančiosios organizacijos 

priimtus sprendimus, jeigu 

Viešųjų pirkimų įstatymas 

– 
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nenumato reikalavimo raštu 

informuoti tiekėjus apie 

perkančiosios organizacijos 

priimtus sprendimus 

10.10. Terminas, per kurį perkančioji 

organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo 

pretenziją ir priimti motyvuotą 

sprendimą 

Ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo pretenzijos 

gavimo dienos 

– 

10.11. Terminas, per kurį perkančioji 

organizacija privalo, išnagrinėjusi 

tiekėjo pretenziją, apie priimtą 

sprendimą raštu pranešti pretenziją 

pateikusiam tiekėjui ir 

suinteresuotiems dalyviams 

Ne vėliau kaip kitą darbo 

dieną nuo sprendimo 

priėmimo dienos 

Pretenziją pateikęs tiekėjas ir 

suinteresuoti dalyviai taip pat 

informuojami apie anksčiau 

praneštų pirkimo procedūrų 

terminų pasikeitimą, jei tokie 

pakeitimai buvo. 

10.12. Ieškinio teismui (išskyrus 

ieškinį dėl pirkimo sutarties 

pripažinimo negaliojančia) pateikimo 

terminas 

Ne vėliau kaip per 15 dienų 

nuo perkančiosios 

organizacijos pranešimo 

raštu apie jos priimtą 

sprendimą išsiuntimo 

tiekėjams dienos arba  

5 dienas nuo paskelbimo apie 

perkančiosios organizacijos 

priimtus sprendimus, jeigu 

Viešųjų pirkimų įstatymas 

nenumato reikalavimo raštu 

informuoti tiekėjus apie 

perkančiosios organizacijos 

priimtus sprendimus 

– 

10.13. Pirkimo sutarties sudarymo 

atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo 

terminas), per kurį negali būti 

sudaroma pirkimo sutartis 

 

Ne vėliau kaip per 15 dienų, 

skaičiuojant nuo pranešimo 

apie sprendimą sudaryti 

pirkimo sutartį išsiuntimo iš 

perkančiosios organizacijos 

suinteresuotiems dalyviams 

dienos, išskyrus išimtis, 

numatytas Viešųjų pirkimų 

įstatymo 18 straipsnio 9 

dalyje     

– 

 * Laikas nurodytas perkančiosios organizacijos šalies laiku. 

 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 

12. Pirkimo objektas – Dyzelinis kuras (žymėtas) skirtas naudoti žemės ūkyje. 

13. Pirkimo objektas neskirstomas į dalis, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam 

preliminariam prekių kiekiui.  

14. Perkamų prekių kiekiai ir kiti reikalavimai nustatyti techninėje specifikacijoje, 

pateiktoje konkurso sąlygų 2 priede. Perkamo dyzelinio kuro (žymėto)  kiekis priklausys nuo 

Perkančiosios organizacijos poreikio Pirkimo sutarties galiojimo metu. Preliminarūs perkamų 

dyzelinio kuro (žymėto)  kiekiai yra apie 18300 per vienerius metus.   Kuro kiekis gali kisti (didėti 

arba mažėti) 20 procentų ribose  Degalai bus perkami Kėdainių ir Kauno r. Lietuvos r. 
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III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

15. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus (jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, į 

CVP IS priemonėmis pateiktus klausimus atsako tik įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjas, 

kuris kartu pateikia („prisega“) savo ir kitų ūkio subjektų grupės narių dokumentus, pagrindžiančius 

atitiktį keliamiems kvalifikacijos reikalavimams): 

Eil. 

 Nr. 

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai 

14.1 Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, 

kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės 

bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis 

(turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti 

sandorį ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) 

asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę 

surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos 

dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto 

teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per 

pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir 

įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 

dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo 

organizavimą ar vadovavimą jam, už 

kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 

papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 

tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį 

ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, 

mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų 

apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, 

deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento 

nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto 

įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų 

pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių 

tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 

teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir 

paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 

derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 

nusikaltimus. 

Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba 

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos ar valstybės įmonės 

Registrų centro Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis jungtinius 

kompetentingų institucijų tvarkomus 

duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas dokumentas (pateikiama 

skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne 

anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. 

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

14.2 Tiekėjas turi teisę verstis didmenine prekyba 

nefasuotais naftos produktais. 

Pateikiama licencija ar kiti dokumentai, 

patvirtinantys tiekėjo teisę verstis 

didmenine prekyba nefasuotais naftos 

produktais arba atitinkamos užsienio šalies 

institucijos (profesinių ar veiklos 

tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų 

pažymos, kaip yra nustatyta toje 

valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) 

išduotas dokumentas ar priesaikos 

deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis 

didmenine prekyba nefasuotais naftos 

produktais, ar pateikiama nuoroda į viešai 

skelbiamą licencijų turėtojų sąrašą.  
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 Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

14.3 Tiekėjas turi turėti bent 1 (vieną) degalinę, 

nutolusią ne didesniu kaip 10 km atstumu 

nuo perkančiosios organizacijos padalinių, 

esančių šiais adresais: Studentų g. 11, 

Akademija, Kauno r., ir Keleriškių kaimas, 

Kėdainių r.. 

Pateikiamas degalinių sąrašas, kuriame 

nurodyti adresai.  

Pateikiamas skenuotas dokumentas 

elektroninėje formoje 

 

16. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie 

dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, 

pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija. 

17. Jei kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantis dokumentas išduotas anksčiau nei 

nurodė perkančioji organizacija, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 

terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.  

18. Vietoj 14.2 punkte nurodytų dokumentų tiekėjas gali pateikti Viešųjų pirkimų 

tarnybos ar kompetentingos užsienio institucijos, jei jos išduota pažyma patvirtina atitiktį pirmiau 

nustatytiems reikalavimams, išduotą pažymą dėl tiekėjo įrašymo į oficialus patvirtintų tiekėjų 

sąrašus.  

19. Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys 

dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu 

Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio 

valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus 

atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus 

dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille). 

20. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacinį reikalavimą, 

nurodytą 14.1 punkte turi tenkinti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų 

grupės narys, o 14.2 ir 14.3. punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent 

vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi kartu. 

21. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio 

teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad 

vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam įrodyti tiekėjas turi pateikti pirkimo 

sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus 

prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio 

subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.  

22. Savo pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jei 

pasitelks. Pasitelkiami subtiekėjai, atsižvelgiant į jų prisiimtus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai 

vykdyti, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus, nustatytus 14.2 

ir 14.3 punktuose. Tiekėjas savo pasiūlyme turi pateikti ir subtiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančius 

dokumentus. 

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE 

23. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos 

sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties 

šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių 

įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=41770&b=
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Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių 

perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris 

asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo 

vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

24. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą 

pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį ši ūkio subjektų 

grupė įgautų tam tikrą teisinę formą. 

V. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS 

25. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, 

pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierine forma arba ne 

perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip 

neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. 

26. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį 

konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami 

dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis 

priemonėmis. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami 

naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, doc ir 

kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu 

elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Perkančioji organizacija pasilieka sau 

teisę prašyti dokumentų originalų. 

27. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos 

Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu 

tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia.  

28. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra 

konfidenciali, jei tokia yra. Tokią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir 

konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos 

Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius 

tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Pasiūlyme 

nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma 

konfidencialia informacija. Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti 

informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija (toliau –

 Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl 

sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu dalyviams, kaip nurodyta 

Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti tiekėjo perkančiajai 

organizacijai pateiktos informacijos, kurią tiekėjas pagrįstai nurodė kaip konfidencialią. 

Konfidencialius dokumentus tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje, parengtoje pagal konkurso sąlygų 

1 priedą.  

29. Pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, 

kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede „Pasiūlymo kainos lentelėje turi būti nurodyta: vidutinis 

dyzelinio kuro 1 litro bazinis įkainis, apskaičiuojamas išvedant 2014 m. vasario 21 - 25 dienų degalų 

mažmeninių pardavimų kainų vidurkį (degalų mažmeninės kainos skelbiamos tiekėjo valdomų degalinių 

Kauno ir Kėdainių rajonuose įrengtuose stenduose) be PVM; nuolaida centais vienam litrui 

(nepriklausomai nuo įpilamo degalų kiekio), kuri yra nekintama ir galios visą pirkimo sutarties galiojimo 

laikotarpį, skaičiuojama nuo degalų kainos be PVM; siūloma 1 litro degalų kaina su nuolaida (be PVM); 

viso kiekio kaina su nuolaida (be PVM); viso kiekio kaina su nuolaida (su PVM); bendra pasiūlymų 

kaina; PVM, skaičiuojant nuo bendros pasiūlymo kainos“. 
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Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą prekių kiekį ir apimtis, kainos sudėtines dalis, į 

techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai (išskyrus 

PVM) ir visos tiekėjo išlaidos būtinos tinkamam sutarties įvykdymui. Pasiūlymo formoje, pateiktoje 

konkurso sąlygų 1 priede, kaina turi būti nurodyta tikslumo lygiu iki lito šimtųjų dalių (t. y. du 

skaičiai po kablelio), PVM turi būti nurodomas atskirai (jei taikoma).  

30. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti 

pirkimo sutartį. 

31. Pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių  kalba. Jei atitinkami 

dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių  kalbą 

(vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba vertėjo parašu ir vertimo 

biuro antspaudu).  

32. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų 

grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys 

dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad dalyvis pateikė 

daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma − vokuose), 

ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.  

33. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą paslaugų kiekį. 

34. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų 

paaiškinimų.  

35. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus 

alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus 

atmesti. 

36. Dalyviui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, perkančioji organizacija 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir nurodo 

gavimo dieną, valandą ir minutę. Pasiūlymo pateikimo data laikoma ta, kai gaunamas visas 

pasiūlymas (paskutinė pasiūlymo dalis).  

37. Pasiūlymas galioja jame dalyvio nurodytą laiką. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo 

galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

38. Dalyvis iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo 

pasiūlymą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, dalyvis CVP IS pasiūlymo lange spaudžia 

„Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, dalyvis turi jį pateikti 

iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima. 

VI. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 

39. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.  
 

VII. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

40. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems 

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Tiekėjai turėtų būti 

aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, 

atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus 

galima. 
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41. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo 

iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 

42.  Atsakydama į kiekvieną tiekėjo  pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, arba 

aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji organizacija turi 

paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams.  

43.  Tuo atveju, kai paaiškinami (patikslinami) pirkimo dokumentai, perkančioji 

organizacija paaiškinimus (patikslinimus) paskelbia CVP IS ir, prireikus, pratęsia pasiūlymų 

pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami 

pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į paaiškinimus (patikslinimus). Jeigu perkančioji organizacija 

konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) 

pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo 

termino pabaigos, ji perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį tiekėjai, rengdami 

pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). 

VIII. SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS 

44. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks Aleksandro Stulginskio universitete, 8 

rūmuose, Studentų g. 15A, Akademijos mstl., Kauno r., Ž211 kab. 

45. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems 

atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir 

pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu 

parašu. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos 

žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Komisija vadovausis kaina, nurodyta pasiūlymo 

formoje, o ne CVP IS langelyje „Pasiūlymo kaina“. 

46. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę 

dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. 

Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su  pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus 

pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.  

47. Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais 

posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su 

pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir 

„prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba pateikiamas Komisijai 

iki posėdžio pradžios/posėdžio pradžioje. 

48. Kiekvienas susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantis dalyvis ar jo įgaliotas 

atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su 

šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti dalyvio pasiūlyme esančios konfidencialios 

informacijos, kurią nurodė dalyvis.  

49. Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje 

procedūroje nedalyvavusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja.  

50. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka 

pasiūlymus pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 

51. Komisija tikrina dalyvių pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį 

pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.  
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52. Komisija priima sprendimą dėl dalyvio minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties 

pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.  

53. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikacijos 

duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. 

54. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, 

Komisija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 

prašyti dalyvio šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per perkančiosios organizacijos nurodytą 

terminą. Jeigu dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar 

neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija atmeta tokio dalyvio 

pasiūlymą. Jei dalyvis nepateikė jokių kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, jis neįgyja 

teisės paaiškinti savo kvalifikacijos.  

55. Iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo 

per Komisijos nurodytą terminą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus 

paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės. Perkančioji organizacija negali prašyti, siūlyti arba 

leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių konkurso 

sąlygose nustatytų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis. 

56. Komisija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos 

apskaičiavimo klaidų, prašo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis dalyvių per jos nurodytą terminą 

ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais posėdžio 

metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės 

atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.  

57. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Komisija privalo 

dalyvio CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti 

neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji 

organizacija turi įvertinti riziką, ar dalyvis, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, 

sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija, vertindama, ar dalyvio 

pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 

40 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. 

rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai 

mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131). Perkančioji organizacija, 

aiškindamasi, ar dalyvio pasiūlyme nurodyta paslaugų neįprastai maža kaina yra pagrįsta, gali 

vadovautis Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo 

rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. 

įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965). Jeigu dalyvis nepagrindžia neįprastai mažos 

kainos, jo pasiūlymas atmetamas.  

58.  Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 

57.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių 

kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių 

ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;  

57.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (nepateikti visi 

pirkimo dokumentuose reikalaujami dokumentai ir informacija; nepateikta arba pateikta netinkama 

tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.); 

57.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per 

didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 

57.5. dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme 

nurodytų aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 



12 

 

 

57.6. dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis 

Komisijos prašymu nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip 

nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos. 

X. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS 

59. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 

kriterijų. 

60. Bendra pasiūlymo kaina bus apskaičiuojama pagal tokią formulę: 

L = (M – N) x k (M yra dyzelinio (žymėto) kuro vidutinis bazinis įkainis, N– nuolaida 

centais, kuri yra nekintama ir galios visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį ir k – 

preliminarus dyzelinio (žymėto) kuro kiekis litrais, nurodytas konkurso sąlygų 2 priede). 

61. Pasiūlymai bus vertinami litais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, 

jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos 

santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Jeigu perkančioji organizacija teisės aktų 

nustatyta tvarka pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, bus 

palyginama bendra pasiūlymuose nurodyta kaina be PVM. 

XI. SPRENDIMAS DĖL PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO 

62. Nedelsdama išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija 

nustato pasiūlymų eilę bei laimėjusį pasiūlymą ir priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. 

Pasiūlymai eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos 

kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas CVP IS 

priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas 

pasiūlymas. 

63.  Informuojant suinteresuotus dalyvius apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį 

ar preliminariąją sutartį, kartu jiems pateikiama konkurso sąlygų 62 punkte nurodytos atitinkamos 

informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauka ir nurodoma nustatyta 

pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas, tikslus atidėjimo terminas. Jei bus nuspręsta nesudaryti 

pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo) minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo 

priežastys.  

64. Perkančioji organizacija, gavusi dalyvio raštu  pateiktą prašymą, turi nurodyti: 

62.1. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas 

ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą 

pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;  

62.2. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat 

priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad 

prekės neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.  

65. Perkančioji organizacija konkurso sąlygų 62 punkte nurodytais atvejais negali teikti 

informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, 

teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat 

neteikiama tokia informacija, kurią dalyvis nurodė kaip konfidencialią, nepažeidžiant konkurso 

sąlygų 27 punkte nustatyto reikalavimo. 

66. Pirkimo sutartis sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo 

terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse 

nustatytais atvejais. 
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67. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas 

pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu ir jam nurodomas laikas, 

iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo 

sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Laikas pirkimo sutarčiai pasirašyti gali 

būti nustatomas atskiru pranešimu raštu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.  

68. Jeigu dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pranešimu raštu atsisako 

sudaryti pirkimo sutartį arba nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo 

užtikrinimo, arba dalyvis iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo 

sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, 

kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo 

sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio 

sudaryti pirkimo sutartį.  

XII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

69. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios 

organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų 

pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta CVP IS priemonėmis. 

Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų 

įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.  

70. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo 

sutarties sudarymo dienos.  

71. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, 

kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.  

XIII. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

72. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyti dalyvių pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai, išskyrus atvejus, numatytus Viešųjų 

pirkimų įstatyme ir Taisyklėse. 

73. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir konkurso 

sąlygas. 

74. Pirkimo objektas: Dyzelinis kuras (žymėtas) skirtas naudoti žemės ūkyje. 

75. Pagrindinės pirkimo sutarties sąlygos: 

75.1. Prekių tiekimo terminai bei jų koregavimo galimybės nustatyti konkurso sąlygų 2 

priede (techninėje specifikacijoje). 

75.2. Kainodaros taisyklės ir atsiskaitymo tvarka: 

75.2.1. Sutartyje numatoma kaina (siūloma nuolaida); 

75.2.2. Į sutarties kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios 

su tinkamu sutarties vykdymu. 

75.2.3. Sutarties kaina gali būti keičiama tik: 

75.2.3.1. pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos 

sutarties kainai. Šalims raštu susitarus perskaičiuojama tik ta sutarties kainos dalis, kuriai turėjo 

įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos perskaičiavimas 

įforminamas Šalių pasirašomu atskiru susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota sutarties 

kaina ir bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. 
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75.2.3.2. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, sutarties kaina bus perskaičiuojama į eurus 

pagal tą dieną Lietuvos banko nustatytą ir oficialiai paskelbtą euro ir lito santykį. 

75.2.4. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama. 

75.3. Už prekes bus atsiskaitoma bankiniu pavedimu už per kiekvieną mėnesį faktiškai 

nupirktą kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo išrašytos sąskaitos faktūros gavimo dienos.  

Šalis, nevykdanti savo įsipareigojimų, privalės mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius, kurie bus 

apimami/pridedami iš/prie vėlesnių mokėjimų.  

75.4. Sutartis ir jos priedai įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 12 mėn.. Sutartis gali 

būti nutraukta šalių susitarimu arba vienašališkai, įspėjus apie tai kitą šalį raštu prieš 2 mėnesius. 

76. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti 

keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų 

pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų 

pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus 

laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios 

aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais 

atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant 

konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik 

neesmines pirkimo sutarties sąlygas.  

77. Visus ginčus ir nesutarimus, kylančius iš šios sutarties vykdymo, šalys stengiasi 

išspręsti derybų būdu; nesusitarus - ginčai sprendžiami teisme LR įstatymais numatyta tvarka, pagal 

Užsakovo buveinės vietą. 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

Parengė Pirkimų tarnyba 

Svarstyta Viešojo pirkimo komisijos posėdyje 2014 m. sausio 27 d.
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Konkurso sąlygų 

1 priedas 
 

 

Herbas arba prekių ženklas 

 

(Tiekėjo pavadinimas) 

 
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie 

tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės 

vertės mokesčio mokėtojas) 

 

Aleksandro Stulginskio universitetui 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL DYZELINIO KURO (ŽYMĖTO), SKIRTO NAUDOTI ŽEMĖS ŪKYJE,  PIRKIMO 

 

____________ Nr.______ 

                                                                    (Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio 

subjektų grupė, surašomi visi dalyvių 

pavadinimai/ 

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu 

elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos 

 

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/ 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) 

pavadinimas (-ai)  

 

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (-ų) 

adresas (-ai)  

 

Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama 

pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar 

subteikėją (-us) 

 

 

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka;  

 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, 

kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 
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           Mes siūlome šias prekes: 

Eil. 

Nr. 

Degalų pavadinimas 

P
re

li
m

in
ar

u
s 

k
ie

k
is

, 

li
tr

ai
s 

p
er

 m
et

u
s 

1 litro 

bazinis 

įkainis Lt 

(be PVM) 

Siūloma 

nuolaida 

(centais) 

Siūloma 

1 litro 

kaina su 

nuolaida 

Lt  (be 

PVM) 

Viso 

kiekio 

kaina su 

nuolaida  

Lt (be 

PVM) 

 

Viso 

kiekio 

kaina su 

nuolaida 

Lt (su 

PVM) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Dyzelinis (žymėtas) 

kuras 

18300      

 Bendra pasiūlymo kaina (8 stulpelio suma žodžiais)*: 

 

PVM suma (skaičiuojant nuo bendros pasiūlymo kainos): 

 

 

Siūloma nuolaida centais ...........................................................................................      

                                                    (skaičiais ir žodžiais) 

 

Prekių kiekis gali kisti (didėti arba mažėti) 20 procentų ribose 

 

* Bendra pasiūlymo kaina yra preliminari, skirta tik gautų pasiūlymų palyginimui.  

 

Vidutinis 1 litro dyzelinio (žymėto) kuro bazinis įkainis apskaičiuotas pagal šiuos duomenis: 

 

Data 1 litro dyzelinio (žymėto) kuro mažmeninio pardavimo kaina (be 

PVM) 

2014-02-21  

2014-02-22  

2014-02-23  

2014-02-24  

2014-02-25  

Vidurkis (bazinis įkainis)  

 

Pastaba: Pasiūlymo kainos lentelėje turi būti nurodyta: vidutinis dyzelinio kuro 1 litro 

bazinis įkainis, apskaičiuojamas išvedant 2014 m. vasario 21 - 25 dienų degalų mažmeninių 

pardavimų kainų vidurkį (degalų mažmeninės kainos skelbiamos tiekėjo valdomų degalinių 

Kauno ir Kėdainių rajonuose įrengtuose stenduose) be PVM; nuolaida centais vienam litrui 

(nepriklausomai nuo įpilamo degalų kiekio), kuri yra nekintama ir galios visą pirkimo 

sutarties galiojimo laikotarpį, skaičiuojama nuo degalų kainos be PVM; siūloma 1 litro degalų 

kaina su nuolaida (be PVM); viso kiekio kaina su nuolaida (be PVM); viso kiekio kaina su nuolaida 

(su PVM); bendra pasiūlymų kaina; PVM, skaičiuojant nuo bendros pasiūlymo kainos. 

 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo 

priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 
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_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ . 

 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.  

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 

 

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios 

informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 

 

Eil.

Nr. 

Pateikto dokumento pavadinimas  Rekomenduojama vartoti žodį 

„Konfidencialu“ 

   

   

   
 

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 

pasiūlyme nėra.  

  

  
      

(Tiekėjo arba jo įgalioto 

asmens pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)   
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Konkurso sąlygų 

2  priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Pirkimo objektas – Dyzelinis kuras (žymėtas) skirtas naudoti žemės ūkyje. 

2. Perkamas dyzelinio (žymėto) kuro kiekis priklausys nuo perkančiosios organizacijos 

poreikio pirkimo sutarties galiojimo metu. Preliminarus dyzelinio kuro kiekis metams – 18300 

litrai. Prekių kiekis gali kisti (didėti arba mažėti) 20 procentų ribose. 

3. Dyzelinio kuro tiekimo trukmė – 1 (vieneri). 

4. Perkančioji organizacija dyzelinį (žymėtą) kurą pirks tiekėjo degalinėse, esančiose 

Kauno ir Kėdainių rajonuose.  

5.    Tiekėjas turi užtikrinti galimybę perkamų degalų kiekį ir kainą fiksuoti magnetinėmis 

kortelėmis. Tiekėjas turės perkančiajai organizacijai išduoti reikalingą kiekį magnetinių 

aptarnavimo kortelių (ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5). 

6. Priklausomai nuo metų laiko kuras turi būti vasarinis ir žieminis. 

7. Dyzelinis kuras turi atitikti kokybės rodiklius, kaip nurodyta LR Energetikos ministro, 

LR Aplinkos ministro, LR Susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. 1-348/D1-

1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro 

privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ ir Europos Sąjungos Kombinuotosios nomenklatūros, 

patvirtintos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės 

nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 1987 L 256, p. 1; OL 2004 L 283, p. 7), su 

paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 

1558/2004 (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra), KN 2710 19 41 ir 2710 19 45 prekių kodus. 

8. Dyzelinis kuras turi būti nudažytas ir pažymėtas, kaip nurodyta Kuro, kuriam taikomos 

akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos 2 priede “Dyzelinių degalų (dyzelino), skirtų naudoti žemės 

ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, ir laivų degalų (variklių kuro) 

žymėjimas” (Žin.,  2002, Nr. 59-2405). 

 

 

 

 

 

                       ................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


